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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
377.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО И
РУРАЛЕН РАЗВОЈ
Се прогласува Законот за дополнување на Законот
за земјоделство и рурален развој,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 21 јануари 2016 година.
Бр. 08-439/1
21 јануари 2016 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ЗЕМЈОДЕЛСТВО И РУРАЛЕН РАЗВОЈ
Член 1
Во Законот за изменување на Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република
Македонија“ број 73/15), во членот 1 став 1 по зборовите: „Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2015 година“ се додаваат зборовите: „и
Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2016 година“, а по зборовите: „Програмата за финансиска поддршка на рурален развој за 2015 година“
се додаваат зборовите: „и Програмата за финансиска
поддршка на рурален развој за 2016 година“.
Во ставот 2 по зборовите: „Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2015 година“ се
додаваат зборовите: „и Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2016 година“, а по зборовите: „Програмата за финансиска поддршка на рурален
развој за 2015 година“ се додаваат зборовите: „и Програмата за финансиска поддршка на рурален развој за
2016 година“.
Член 2
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
___________
L I GJ
PËR PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR BUJQËSI DHE
ZHVILLIM RURAL
Neni 1
Në Ligjin për ndryshimin e Ligjit për bujqësi dhe
zhvillim rural (“Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë” numër 73/15), në nenin 1 paragrafi 1 pas
fjalëve: “Programi për mbështetje financiare në bujqësinë
për vitin 2015” shtohen fjalët: “dhe Programi për
mbështetje financiare në bujqësinë për vitin 2016”, ndërsa
pas fjalëve: “Programi për mbështetje financiare të
zhvillimit rural për vitin 2015” shtohen fjalët: “dhe
Programi për mbështetje financiare të zhvillimit rural për
vitin 2016”.

Në paragrafin 2 pas fjalëve: “Programi për mbështetje
financiare në bujqësinë për vitin 2015” shtohen fjalët: “dhe
Programi për mbështetje financiare në bujqësinë për vitin
2016”, ndërsa pas fjalëve: “Programi për mbështetje
financiare të zhvillimit rural për vitin 2015” shtohen fjalët:
“dhe Programi për mbështetje financiare të zhvillimit rural
për vitin 2016”.
Neni 2
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në “Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.
___________
378.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИТЕ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за извршување на санкциите,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 21 јануари 2016 година.
Бр. 08-440/1
21 јануари 2016 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИТЕ
Член 1
Во Законот за извршување на санкциите („Службен
весник на Република Македонија“ број 2/2006, 57/10,
170/13, 43/14, 166/14, 33/15 и 98/15), во членот 15 став
(3) точка 5) алинејата 6 се брише.
Член 2
Во членот 34 став (2) точка 5) алинејата 6 се брише.
Член 3
Во членот 54-е став (2) точка в) во алинеја 1 зборовите: „или Аптис," се бришат.
Член 4
Во членовите 54-ж став (2) точка в) и 54-з став (2)
точка в) зборовите: „или Аптис;" се бришат.
Член 5
Во членот 63-б став (1) во воведната реченица зборовите: „административниот службеник" се заменуваат
со зборовите: „припадникот на затворската полиција".
Член 6
По членот 366 се додава нов член 366-а, кој гласи:
"Член 366-а
По завршувањето на оценувањето на припадниците
на затворската полиција во 2015 година нема да се донесува решение за реализирање на мерките за одличен
и слаб ефект согласно со членот 67-и од Законот за извршување на санкциите („Службен весник на Република Македонија“ број 43/14)."
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Член 7
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
___________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR ZBATIMIN E SANKSIONEVE
Neni 1
Në Ligjin për zbatimin e sanksioneve ("Gazeta Zyrtare
e Republikës së Maqedonisë" numër 2/2006, 57/10,
170/13, 43/14, 166/14, 33/15 dhe 98/15), në nenin 15
paragrafi (3) pika 5) alineja 6 shlyhet.
Neni 2
Në nenin 34 paragrafi (2) pika 5) alineja 6 shlyhet.
Neni 3
Në nenin 54-e paragrafi (2) pika v) në alinenë 1 fjalët: "
ose Aptis," shlyhen.

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНООБВИНИТЕЛСКА СЛУЖБА
Член 1
Во Законот за јавнообвинителска служба („Службен весник на Република Македонија“ број 62/15 и
231/15), во членовите 10 став (2) точка 4) во алинеите 1
и 2, 11 став (2) точка 4) и 12 став (2) точка 4) зборовите: „или Аптис“ се бришат.
Член 2
Во членот 30 став (9) зборовите: „АПТИС (APTIS)“
се бришат.
Член 3
По членот 126 се додава нов член 126-а, кој гласи

Neni 4
Në nenet 54-zh paragrafi (2) pika v) dhe 54-z paragrafi
(2) pika v) fjalët: "ose Aptis;" shlyhen.

„Член 126-а
По завршувањето на оценувањето на јавнообвинителските службеници во 2015 година нема да се донесува решение за реализирање на мерките за одличен и
слаб ефект согласно со членот 93 од Законот за јавнообвинителска служба („Службен весник на Република
Македонија“ број 62/15 и 231/15).“

Neni 5
Në nenin 63-b paragrafi (1) në fjalinë hyrëse fjalët:
"nëpunësi administrativ" zëvendësohen me fjalët: "pjesëtari
i policisë së burgut".

Член 4
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија".
___________

Neni 6
Pas nenit 366 shtohet nen i ri 366-a, si vijon:
"Neni 366-a
Pas mbarimit të vlerësimit të pjesëtarëve të policisë së
burgut në vitin 2015 nuk do të miratohet aktvendim për
realizimin e masave për efekt të shkëlqyeshëm ose të dobët
në pajtim me nenin 67-i nga Ligji për zbatimin e
sanksioneve ("Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë" numër 43/14).”
Neni 7
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.
___________
379.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ЈАВНООБВИНИТЕЛСКА СЛУЖБА
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за јавнообвинителска служба,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 21 јануари 2016 година.
Бр. 08-446/1
21 јануари 2016 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR SHËRBIMIN E PROKURORISË PUBLIKE
Neni 1
Në Ligjin për shërbimin e prokurorisë publike ("Gazeta
Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 62/15 dhe
231/15), në nenet 10 paragrafi (2) pika 4) në alinetë 1 dhe
2, 11 paragrafi (2) pika 4) dhe 12 paragrafi (2) pika 4)
fjalët: " ose Aptis" shlyhen.
Neni 2
Në nenin 30 paragrafi (9) fjalët: "APTIS (APTIS)"
shlyhen.
Neni 3
Pas nenit 126 shtohet nen i ri 126-a, si vijon:
"Neni 126-a
Pas mbarimit të vlerësimit të nëpunësve të prokurorisë
publike në vitin 2015 nuk do të miratohet aktvendim për
realizimin e masave për efekt të shkëlqyeshëm ose të dobët
në pajtim me nenin 93 të Ligjit për shërbimin e prokurorisë
publike ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë"
numër 62/15 dhe 231/15)."
Neni 4
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
380.
Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар
на недвижности („Службен весник на Република Македонија” бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15 и
192/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 20.1.2016 година, донесе
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ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ ОД ПРЕМЕРОТ ВО ФУНКЦИЈА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТИ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
Член 1
Со оваа одлука се утврдуваат работите од премерот
во функција за запишување на недвижности сопственост на Република Македонија и тоа премер и изработка на Геодетски елаборат за етажен премер на објект
кој се наоѓа на КП бр. 11940, КО Центар 1.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-13534/1-15
20 јануари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

ГЛАВЕН ДРЖАВЕН РЕВИЗОР
381.
Врз основа на член 9 точка 16, од Законот за државната ревизија („Службен весник на РМ“ бр.66/10,
145/10, 12/14, 43/14, 154/15 и 192/15), а во врска со
член 80 од Колективниот договор на ниво на Државниот завод за ревизија бр.01-403/1 од 15.04.2015 година,
главниот државен ревизор донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И ОБРАЗЕЦОТ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ
НА ОВЛАСТЕНИТЕ ДРЖАВНИ РЕВИЗОРИ И
ДРЖАВНИ РЕВИЗОРИ
Член 1
(1) Со овој правилник се пропишува формата и образецот за оценување на овластените државни ревизори и државните ревизори.
(2) Оценувањето го врши непосредно претпоставениот работник од категоријата Б, односно генералниот
секретар или главниот државен ревизор во случаите
кога работникот нема непосредно претпоставен работник (во понатамошен текст: оценувач).
Член 2
(1) Образецот за оценување, кој е даден во прилог 1
и е составен дел на овој правилник, се печати во формат А4 на бела хартија и содржи:
- штембил;
- наслов и година за која се оценува работникот;
- податоци за учесниците во оценувањето (оценуван/оценувач);
- промена на работно место во годината за која се
оценува;
- отсуства кој ги имал во годината за која се оценува;
- посетени обуки, семинари, курсеви во годината за
која се оценува;
- награди кој ги добил работникот во годината за
која се оценува;
- дисциплински мерки кои му се изречени на работникот во годината за која се оценува;
- работни цели и задачи кои се реализирани во годината за која се оценува;
- податоци за оценката;
- забелешки од оценувачот;
- оценка од оценувачот (нумеричка и дескриптивна);

- забелешки од оценуваниот работник;
- своерачни потписи на оценувачот и оценуваниот
работник и
- датум на доставување.
Член 3
При оценувањето, оценувачот изготвува распоред
за оценување ( име и презиме на оценуван работник и
датум и час на оценување од страна на оценувачот) и
навремено и соодветно ги запознава работниците што
треба да се оценат со распоредот.
Член 4
(1 ) Оценувањето на реализацијата на работните цели и задачи се врши објективно, непристрасно и врз основа на утврдените критериуми за оценување на работната успешност:
- резултати од работата и
- лични квалитети.
(2) Оценувањето на оценувачот се изразува со цела
оценка од 1 до 5.
(3) Оценувачот го оценува оценуваниот со оцена
„5“, кога го надминува исполнувањето на поставените
работни цели и задачи за нивото на работното место на
кое е распореден во сите области на своето работење и
дава значителен придонес во области кои се надвор од
неговата директна одговорност.
(4) Оценувачот го оценува оценуваниот со оцена
„4“, кога ги исполнува поставените работни цели и задачи за нивото на работното место на кое е распореден
во повеќето области на своето работење.
(5) Оценувачот го оценува оценуваниот со оцена
„3“, кога ги исполнува поставените работни цели и задачи за нивото на работното место на кое е распореден
во некои области на своето работење.
(6) Оценувачот го оценува оценуваниот со оцена
„2“, кога ги исполнува на ниско ниво поставените работни цели и задачи за нивото на работното место на
кое е распореден.
(7) Оценувачот го оценува оценуваниот со оцена „1“,
кога не ги исполнува поставените работни цели и задачи
за нивото на работното место на кое е распореден.
Член 5
Годишната оценка се изразува дескриптивно и нумерички и тоа:
- А”, доколку има вредност од 4,51 до 5,00,
- „Б”, доколку има вредност од 3,51 до 4,50,
- „В”, доколку има вредност од 2,51 до 3,50,
- „Г”, доколку има вредност од 1,51 до 2,50 и
- „Д”, доколку има вредност од 1,00 до 1,50.
Член 6
(1) По извршеното оценување, оценувачот врз основа на обрасците за оценување изготвува извештај за резултатите од оценувањето.
(2)Извештајот кој е даден во Прилог 2 и е составен
дел на овој правилник,содржи: штембил и архивски
број и датум; податоци за оценетите работници, податоци за поединечни оценки, податоци за евентуални
проблеми при оценувањето, податоци за бројот на поднесени приговори и други коментари.
Член 7
Прилозите број 1 и број 2 се составен дел на овој
правилник.
Член 8
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 01-36/1
18 јануари 2016 година
Скопје

Главен државен ревизор,
м-р Тања Таневска, с.р.
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АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА
ОСИГУРУВАЊЕ
382.
Врз основа на членовите 202 и 145 став (5) а во
врска со член 145 став (4) точка 2) од Законот за супервизија на осигурување (“Службен весник на Република
Македонија” бр.27/2002, 79/2007, 88/2008, 67/2010,
44/2011, 188/2013, 43/2014, 112/2014, 153/2015 и
192/2015), одлучувајќи по службена должност за престанок на дозволата за вршење осигурително брокерски
работи на Осигурително брокерското друштво МАКОИЛ БРОКЕР АД Скопје, Советот на експерти на
Агенцијата за супервизија на осигурување на седница
одржана на ден 23.11.2015 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ПРЕСТАНОК НА ДОЗВОЛАТА ЗА ВРШЕЊЕ
ОСИГУРИТЕЛНО БРОКЕРСКИ РАБОТИ
1. Се констатира дека дозволата за вршење осигурително брокерски работи на Осигурително брокерското друштво МАКОИЛ БРОКЕР АД Скопје, со седиште
на бул. Србија бб., 1000 Скопје издадена со Решение за
издавање на дозвола за вршење на осигурително брокерски работи на Осигурително брокерското друштво
МАКОИЛ БРОКЕР АД Скопје бр. 09-915/4 од
13.7.2010 година, донесено од Советот на експерти на
Агенцијата за супервизија на осигурување на седница
одржана на ден 13.7.2010 година, ПРЕСТАНУВА ДА
ВАЖИ.
2. Дозволата за вршење осигурително брокерски работи на Осигурително брокерското друштво МАКОИЛ
БРОКЕР АД Скопје престанува да важи поради тоа
што Осигурително брокерското друштво МАКОИЛ
БРОКЕР АД Скопје не вршело осигурително брокерски работи повеќе од 6 (шест) месеца.
3. Со влегување во сила на ова Решение, Осигурително брокерското друштво МАКОИЛ БРОКЕР АД
Скопје се брише од регистарот на осигурителни брокерски друштва што го води Агенцијата за супервизија
на осигурување.
4. Ова Решение се објавува во “Службен весник на
Република Македонија”.
5. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето.
Решено во Скопје на 23.11.2015 година под бр.УП
19-5-733.
Бр. 03-76/2
Совет на експерти
20 јануари 2016 година
Претседател,
Скопје
Климе Попоски, с.р.
__________
383.
Врз основа на членовите 202 и 222, а во врска со
член 134 –ѓ став (4) од Законот за супервизија на осигурување (“Службен весник на Република Македонија”
бр.27/2002, 79/2007, 88/2008, 67/2010, 44/2011,
188/2013, 43/2014, 112/2014, 153/2015 и 192/2015) и
член 4 од Правилникот за потребната документација за
добивање дозвола за вршење работи на застапување во
осигурување (“Службен весник на Република Македонија” бр. 41/2011), одлучувајќи по барањето на лицето
Ацо Новески за добивање дозвола за вршење работи на
застапување во осигурувањето на Акционерско друштво за застапување во осигурување ФЕМИЛИ ПАРТНЕР АД, Скопје поднесено преку полномошник
Александар Гичевски, Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на осигурување на седница одржана
на ден 23.11.2015 година, донесе

25 јануари 2016

РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА ВРШЕЊЕ РАБОТИ
НА ЗАСТАПУВАЊЕ ВО ОСИГУРУВАЊЕТО
1. СЕ ИЗДАВА дозвола за вршење работи на застапување во осигурувањето на Акционерското друштво за застапување во осигурување ФЕМИЛИ ПАРТНЕР АД,
Скопје, со седиште на ул. Пиринска бр. 23, Скопје при
што како основач се јавува лицето Ацо Новески со адреса
на живеење во с. Фалиш, ул.101 бр.бб Тетово, со 100%
учество во акционерскиот капитал на друштвото.
2. Друштвото за застапување во осигурувањето од
точка 1 на ова Решение ќе врши работи на застапување
во осигурувањето како единствена дејност.
3. Друштвото за застапување во осигурувањето од
точка 1 на ова Решение е должно да вработи најмалку
еден застапник во осигурувањето со полно работно
време кој врз основа на договор за вработување ќе биде
одговорно лице во друштвото за застапување во делот
на вршење на работи на застапување во осигурувањето, веднаш по уписот на друштвото во Централниот
Регистар на Република Македонија, за што е должно да
ја извести Агенцијата за супервизија на осигурување во
рок од 5 (пет) работни дена од денот на пријавување на
работникот во Агенцијата за вработување на Република Македонија.
4. Друштвото за застапување во осигурувањето од
точка 1 на ова Решение е должно да склучи договор за
осигурување од професионална одговорност со коj ќе
ги осигура своите обврски кон сопствениците на полиси во случај на прекршување на одредбите од договорот за застапување до еден осигурен износ, кој во однос на поединечен случај не смее да биде помал од
250.000 ЕВРА (двесте и педесет илјади евра) и/или во
врска со сите осигурени случаи во една година не смее
да биде помал од 500.000 ЕВРА (петстотини илјади
евра), веднаш по уписот на друштвото во Централниот
Регистар на Република Македонија, за што е должно
да ја извести Агенцијата за супервизија на осигурување во рок од 5 (пет) работни дена од денот на склучување на договорот за осигурување.
5. Уписот во Централниот Регистар на Република
Македонија, да се изврши по приложен доказ за уплатени парични средства во износ од 15.000 ЕВРА (петнаесет илјади евра) во денарска противвредност на име
на основачки капитал на друштвото за застапување во
осигурувањето, на сметка кај носител на платен промет
во Република Македонија.
6. Друштвото за застапување во осигурувањето од
точка 1 на ова Решение е должно до Агенцијата за супервизија на осигурување да достави потпишана и заверена копија од Статутот на друштвото за застапување во осигурувањето, Правилникот за внатрешна организација и систематизација на работни места на друштвото за застапување во осигурувањето и останатите
акти на друштвото за застапување во осигурувањето
како и документацијата врз основа на која може да се
констатира дека друштвото за застапување во осигурувањето е кадровски, технички и организационо оспособено за вршење на работите предвидени со Статутот на
друштвото за застапување во осигурувањето, во рок од
5 (пет) работни дена од денот на усвојување на истите.
7. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.
8. Ова Решение ќе се објави во “Службен весник на
Република Македонија” и истото ќе се запише во регистарот на Друштва за застапување во осигурување
што го води Агенцијата за супервизија на осигурување.
Решено во Скопје на 23.11.2015 година под бр. УП
19-1-629.
Бр. 03-76/1
20 јануари 2016 година
Скопје

Совет на експерти
Претседател,
Климе Попоски, с.р.
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АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И
ВЕТЕРИНАРСТВО
384.
Врз основа на член 57 став (1) алинеја 1 од Законот
за ветеринарно здравство (“Службен весник на Република Македонија” бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12 и
154/15), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство донесе

Бр. 11 - Стр. 9

2. ЗАРАЗНИ И ПАРАЗИТСКИ БОЛЕСТИ
КАЈ КУЧИЊАТА
2.1 Беснило и дехелментизација

Согласно одредбите на оваа наредба во 2016 година
ќе се спроведуваат следните мерки за заштита на животните од заразни болести:

Во 2016 година, сите домашни кучиња и мачки треба да бидат вакцинирани против беснило на целата територија на Република Македонија. Вакцинацијата треба да се врши согласно Правилникот за начинот и постапката за пријавување на беснило кај домашни и диви животни и мерки кои треба да се преземат за сузбивање и искоренување на беснилото.
Паралелно со вакцинацијата против беснило, животните задолжително треба да бидат и дехелментизирани со средство кое делува против Ехинококозата.
Трошоците за вакцинацијата против беснило и
дехелментизацијата во целост се на товар на сопствениците на животните согласно Одлуката за висината на
надоместоците за спроведување на активности од јавен
интерес од областа на здравствена заштита на животните.

1. ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ КАЈ СВИЊИТЕ

2.2 Бездомни кучиња

1.1 Класична чума кај свињите

Бездомни кучиња кои согласно член 28 од Законот
за заштита и благосостојба на животните привремено
се задржани во прифатилиштата задолжително треба
да бидат вакцинирани против беснило, дехелментизирани со средство кое делува против ехинококозата и
испитани на лајшманиоза во Националната референтна
лабораторија. Кучињата кај кои ќе се утврди позитивен
тест на лајшманиоза треба да бидат еутаназирани.
Вакцинацијата, дехелментизацијата, земањето мостри и дијагностичкото испитување и евентуална еутаназија во целост се на товар на општината, општините
во градот Скопје, односно градот Скопје.

ГОДИШНА НАРЕДБА
ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНИТЕ
ВО 2016 ГОДИНА
Член 1
Спроведување на мерки за здравствена заштита
на животните

Превентивната вакцинација против класична чума
кај свињите, задолжително ќе се врши на целата територија на Република Македонија.
Вакцинацијата на свињите ќе се врши во текот на
целата година со атенуирана вакцина, според упатството на производителот на вакцината. Возрасните грла ќе
се вакцинираат еднократно. Прасињата ќе се вакцинираат двократно, согласно упатството на производителот на вакцината.
Во прометот може да се пуштаат само имуни
свињи, односно свињи кои се вакцинирани најмалку
седум дена пред пуштањето во промет.
За утврдување на постигнатиот имунитет со вакцинирање на свињите ќе се земаат мостри. Определувањето на постигнатиот имунитет ќе се врши со дијагностичките тестови, временските рокови и на начин утврдени согласно прописот од член 20 став (1) алинеја 5
од Законот за безбедност на храната.
Доколку не постои доказ дека свињите се вакцинирани, задолжително ќе се изврши вакцинација.
Во случај на потврдување на болеста, ќе се применат мерките пропишани во Правилникот за мерки за
сузбивање
и искоренување на класична чума кај свињите (*1).
За свињите кои се убиени и нештетно одстранети
заради сузбивање на класична чума на свињите, на сопственикот на животните, согласно член 49 став (3) од
Законот за ветеринарно здравство, му се исплаќа надоместок на штетата. Доколку свињите не биле вакцинирани, нема да биде исплатен надомест на штетата.
Трошоците за вакцинација против класична чума
кај свињите во одгледувалишта во кои се одгледуваат
повеќе од десет животни годишно во целост се на товар на одгледувачот/сопственикот на животните. Трошоците за вакцинација против класична чума кај свињите во одгледувалишта во кои се одгледуваат десет и
помалку од десет животни годишно во целост се на товар на Агенцијата за храна и ветеринарство и се исплаќаат согласно одредбите од Програмата за финансиска
поддршка во земјоделството за 2016 година и согласно
Одлуката за висината на надоместоците за спроведување на активности од јавен интерес од областа на здравствена заштита на животните. Трошоците за утврдување на имунитетот во целост се на товар на Програмата
за финансиска поддршка во земјоделството за 2016 година.

3. ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ КАЈ ЖИВИНАТА
3.1 Класична чума кај живината
(Авијарна инфлуенца кај живината)
Во текот на 2016 година заради утврдување на присуство на ниско и високо патогена авијарна инфлуенца
кај живината и другите птици ќе се спроведе активен
надзор над авијарната инфлуенца со лабораториско испитување. Надзорот ќе се спроведува кај сите категории на живина држена интензивно и екстензивно и кај
дивите птици. Дијагностичките испитувања ќе се вршат согласно Програмата за сузбивање и искоренување
на Авијарната инфлуенца на начин и во временските
рокови утврдени согласно прописот од член 20 став (1)
алинеја 5 од Законот за безбедност на храната.
Земањето, пакувањето и транспортот на мострите
до Националната референтна лабораторија се врши на
начин утврден согласно прописот од член 20 став (1)
алинеја 5 од Законот за безбедност на храната.
Земањето примероци и лабораториските испитувања во целост се на товар на Програмата за финансиска
поддршка во земјоделството за 2016 година.
3.2 Њукастелска болест
Целата живина на територијата на Република Македонија ќе се вакцинира против њукастелската болест
два пати годишно со вакцина одoбрена за таа намена.
Вакцинацијата ја вршат овластените ветеринарните
друштва, согласно упатството од производителот.
Првата вакцинација се врши на пролет, додека втората
вакцинација се врши на есен. Кај новоизведената живина вакцинацијата може да се изврши и помеѓу наведените периоди.
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Во случај на потврдување на болеста, ќе се применат мерките пропишани во Правилникот за мерки за
сузбивање и искоренување на Њукастелска болест.(*2)
За живината која е убиена и нештетно одстранета
заради сузбивање на њукастелската болест, на сопственикот на живината, согласно член 49 став (3) од Законот за ветеринарно здравство, му се исплаќа надоместок на штетата. Доколку живината не била вакцинирана, нема да биде исплатен надомест на штетата.
Трошоците за вакцинацијата на живината во целост
се на товар на сопствениците на живината.
3.3 Салмонелози (предизвикана од релевантни соеви
на бактеријата Salmonella spp согласно Националниот
план за контрола на салмонела)
Мерките за надзор, контролата и искоренувањето
на салмонелата кај живината и инкубаторски станици
во 2016 година ќе се вршат согласно Правилникот за
начинот на вршење на официјални контроли на салмонела и други одредени алиментарни интоксикации(*3)
и Националниот план за контрола на салмонелозата.
Трошоците за испитување на салмонелата се на товар на одгледувачот/операторот со исклучок на официјалните мостри земени од страна на официјален ветеринар кои се на товар на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2016 година.
Спроведувањето лабораториски испитувања во исклучителни случаеви каде имало позитивни или сомнителни резултати во целост е на товар на одгледувачот/операторот.
4. ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ КАЈ КОПИТАРИТЕ
4.1 Антракс
Во населените места дадени во Прилог 1 кој е составен дел од оваа наредба ќе се изврши превентивна
вакцинација на коњите против антракс најдоцна до 31
мај, согласно упатството на производителот на вакцината.
Коњите можат да се напасуваат во заразените подрачја само доколку се вакцинирани и доколку од вакцинацијата поминало најмалку две недели.
Нововнесените животни, животните кои во рокот
од ставот 1 на оваа точка не ги исполнуваат условите
за вакцинација, како и подмладокот што ќе се принови
подоцна, дополнително ќе се вакцинираат кога ќе ги
исполнат условите пропишани од производителот на
вакцината.
Трошоците за вакцинацијата против антраксот во
целост се на товар на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2016 година.

Трошоците за клинички преглед на пчелните семејства се во целост на товар на сопственикот односно одговорното лице за пчеларникот.
Во случај на потврдување на болеста, ќе се применат мерките пропишани во Правилникот за мерките за
сузбивање и искоренување на заразни болести кај пчелите.
За штета настаната при сузбивањето на американската чума на пчелното легло на одгледувачот на пчелите, согласно член 49 став (3) од Законот за ветеринарно здравство, му се обезбедува надоместок на директната штета.
6. БОЛЕСТИ КАЈ ДИВЕЧОТ
Ловечките друштва, концесионерите на ловиштата
и Националните паркови треба да ги пријават и достават мршите од угинатиот дивеч до официјалниот ветеринар кој ќе ги достави на лабораториско испитување
до Националната референтна лабораторија заради утврдување на причините за угинување.
6.1. Класична чума кај дивите свињи и бруцелоза
Ловечките друштва, концесионерите на ловиштата
и Националните паркови треба да ги пријават сите застрелани диви свињи и истите задолжително треба да се
испитаат на присуство на класичната чума кај свињите
и бруцелоза. Земањето на мостри и видот на дијагностичкото испитување се врши на начин утврден согласно прописот од член 20 став (1) алинеја 5 од Законот за
безбедност на храната.
Трошоците за лабораториското испитување во целост се на товар на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2016 година.
6.2. Беснило
Мерките за пратењето, контролата и искоренувањето на беснило кои ќе се спроведуваат во 2016 година ќе
бидат во согласност со Правилникот за начинот и постапката за пријавување на беснило кај домашни и диви животни и мерки кои треба да се преземат за сузбивање и искоренување на беснилото.
Лисиците заловени во рамките на мониторингот на
успешноста на оралната вакцинација против беснило и
сите застрелани волци ќе бидат испитани на присуство
на болеста.
Трошоците за земање примероци и лабораториско
испитување се на товар на Програмата за финансиска
поддршка во земјоделството за 2016 година.
6.3. Трихинелоза

5. ЗАРАЗНИ И ПАРАЗИТСКИ БОЛЕСТИ
КАЈ ПЧЕЛИТЕ
5.1 Американската чума на пчелното легло
Во случај на сомнеж на американска чума на пчелното легло, сопственикот/одговорното лице за пчеларникот треба да го извести овластеното ветеринарно
друштво со кое има склучено договор, при што доктор
по ветеринарна медицина ќе изврши преглед на сомнителните пчелни легла во пчеларникот и доколку постои
сомнеж на американска чума на пчелното легло, ќе го
извести надлежниот официјален ветеринар. Во присуство на официјалниот ветеринар ќе се изврши преглед
на сите пчелни семејства во одгледувалиштето (пчеларникот) и ќе се земат примероци од сомнителните
пчелни легла и ќе се испратат на лабараториско испитување.

Ловечките друштва, концесионерите на ловиштата
и Националните паркови од сите отстрелани диви свињи треба да испратат материјал за испитување (мускулен дел од дијафрагмата, дел од масетерот/или меѓуребрена мускулатура) на присуство на трихинелоза до
Националната референтна лабораторија .
Трошоците за лабораториското испитување се на
товар на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2016 година.
6.4. Туларемија, Хеморагична болест кај зајаците
и Миксоматоза
Ловечките друштва, концесионерите на ловиштата
и Националните паркови ќе ги испратат зајаците угинати во ловиштето на лабораториско испитување на туларемија, хеморагична болест кај зајaците и миксоматоза.

25 јануари 2016

Бр. 11 - Стр. 11

Трошоците за лабораториското испитување се на
товар на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2016 година.

Трошоците за лабораториските испитувања во целост се на товар на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2016 година.

7. ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ КАЈ ОВЦИТЕ И КОЗИТЕ

7.4. Ентеротоксемија кај овците

7.1. Бруцелоза кај овците и козите

Заради подобрување на епизоотиолошката состојба
со болеста ентеротоксемија и намалување на морталитетот кај овците и јагнињата, во 2016 година ќе се
врши задолжителна вакцинација на сите овци и кози
против ентеротоксемија кај овците.
Вакцинацијата ќе ја спроведуваат ветеринарните
друштва кои имаат склучено договор со одгледувачот
на овци и кози за што траба да издадат потврда.
Трошоците за вакцинација во целост се на товар на
одгледувачот на овците и козите.

Мерките за надзор, контролата и искоренувањето
на бруцелозата кај овци и кози во 2016 година ќе се вршат согласно Програмата за сузбивање и искоренување
на бруцелоза кај овците и козите.
Дијагностицирањето на бруцелоза кај овците и козите се врши на начин и во временски рокови кои се
утврдени согласно прописот од член 20 став (1) алинеја
5 од Законот за безбедност на храната.
Позитивните овци и кози на бруцелоза по добивањето на резултатот, ќе бидат заклани од нужда или еутаназирани и нештетно одстранети. На сопственикот
на животните, согласно член 49 став (3) од Законот за
ветеринарно здравство, за одземените грла му се обезбедува надоместок на штетата. Останатите животни од
одгледувалиштето под службен надзор можат да се
движат само директно во кланица при што надлежниот
ветеринарен инспектор издава документ за испраќање
на животни во кланица од одгледувалишта под службен надзор пропишан од директорот на Агенцијата за
храна и ветеринарство.
Вадењето крвни проби ќе се врши во нови, стаклени тенкослојни, антихемолитични епрувети.
Крвните проби кои се несоодветни за дијагностичко испитување нема да бидат признати за исплата од
страна на Агенцијата за храна и ветеринарство.
Набавката на вакцина против бруцелоза кај овците
и козите во целост е на товар на Програмата за користење на средства за здравствена заштита на животните
за 2016 година, а вакцинацијата, вадењето на крвни
проби и лабораториските испитувања во целост се на
товар на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2016 година.
7.2. Антракс
Во населените места од Прилог 1 на оваа наредба
ќе се изврши превентивна вакцинација на овците и козите против антраксот најдоцна до 31 мај, согласно
упатството на производителот на вакцината.
Напасувањето на овците и козите во заразените
подрачја е дозволено само доколку се вакцинирани и
доколку од вакцинацијата поминало најмалку две недели.
Нововнесените животни, животните кои во рокот
од став 1 на оваа точка не ги исполнуваат условите за
вакцинација, како и новородените животни, дополнително ќе се вакцинираат кога ќе ги исполнат условите
пропишани од производителот на вакцината.
Трошоците за вакцинацијата против антраксот во
целост се на товар на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2016 година.
7.3. Трансмисивни спонгиоформни енцефалопатии
(Скрепи)
Мерките за надзор, контролата и искоренувањето
на трансмисивните спонгиоформни енцефалопатии
(Скрепи) кај овците и козите во 2016 година ќе се вршат согласно Програмата за сузбивање и искоренување
на трансмисивни спонгиоформни енцефалопатии
(ТСЕ). На одгледувачот на животните, согласно член
49 став (3) од Законот за ветеринарно здравство, за одземените грла му се исплаќа надомест на штетата.

8. ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ КАЈ ГОВЕДАТА
8.1. Бруцелоза кај говедата
Мерките за надзор, контролата и искоренувањето
на бруцелозата кај говедата во 2016 година ќе се вршат
согласно со Програмата за сузбивање и искоренување
на бруцелоза кај говедата.
Дијагностицирањето на бруцелозата кај говедата се
врши на начин и во временски рокови кои се утврдени
согласно прописот од член 20 став (1) алинеја 5 од Законот за безбедност на храната.
Вадењето крв ќе се врши во нови стаклени тенкослојни антихемолитични епрувети.
Крвните проби кои се несоодветни за дијагностичко испитување нема да бидат признати за исплата.
Позитивните говеда на бруцелоза по добивањето на
резултатот, ќе бидат заклани од нужда.
На сопственикот на животните, согласно член 49
став (3) од Законот за ветеринарно здравство, за одземените животни му се обезбедува надоместок на штетата. Останатите животни од одгледувалиштата под
службен надзор можат да се движат само директно во
кланица при што надлежниот ветеринарен инспектор
издава документ за испраќање на животни во кланица
од одгледувалишта под службен надзор пропишан од
директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство.
Земањето на крвни проби, пакувањето, испраќањето и лабораториските испитувања во целост се на товар
на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2016 година.
8.2. Антракс
Во населените места од Прилог 1 од оваа наредба
ќе се изврши превентивна вакцинација на говедата,
против антраксот најдоцна до 31 мај, согласно упатството на производителот на вакцината.
Напасувањето на говедата во заразените подрачја е
дозволено само доколку се вакцинирани и доколку од
вакцинацијата поминало најмалку две недели.
Нововнесените животни, животните кои во рокот
од став 1 на оваа точка не ги исполнуваат условите за
вакцинација, како и новородените животни подоцна,
дополнително ќе се вакцинираат кога ќе ги исполнат
условите пропишани од производителот на вакцината.
Трошоците за вакцинацијата против антраксот во
целост се на товар на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2016 година.
8.3. Трансмисивни спонгиоформни енцефалопатии
Мерките за пратењето, контролата и искоренувањето на трансмисивните спонгиоформни енцефалопатии
кај говедата во 2016 година ќе се вршат согласно Програмата за сузбивање и искоренување на трансмисивни
спонгиоформни енцефалопатии (ТСЕ).
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На сопственикот на животните, согласно член 49
став (3) од Законот за ветеринарно здравство, за одземените грла му се обезбедува надоместок на штетата.
Трошоците за лабораториските испитувања во целост се на товар на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2016 година.
8.4. Туберкулоза
Мерките за надзор, контролата и искоренувањето
на туберкулозата кај говедата во 2016 година ќе се вршат согласно Програмата за сузбивање и искоренување
на туберкулозата кај говедата.
Дијагностицирањето на туберкулозата кај говедата
се врши на начин и во временски рокови кои се утврдени согласно прописот од член 20 став (1) алинеја 5 од
Законот за безбедност на храната.
На сопственикот на животните, согласно член 49
став (3) од Законот за ветеринарно здравство, за одземените позитивни грла му се обезбедува надоместок на
штетата. Останатите животни од одгледувалиштата
под службен надзор можат да се движат само директно
во кланица при што надлежниот ветеринарен инспектор издава документ за испраќање на животни во кланица од одгледувалишта под службен надзор пропишан од директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство.
Трошоците за туберкулинизацијата со единечен интракутан тест се на товар на Програмата за финансиска
поддршка во земјоделството за 2016 година во висина
од 50% согласно Одлуката за висината на надоместоците за спроведување на активности од јавен интерес
од областа на здравствена заштита на животните, а останатите 50% се на товар на сопственикот на животните.
Компаративниот интракутан тест, лабораториските
испитувања и ретестирањето на животните во одгледувалиштата каде имало позитивни или сомнителни животни во целост се на товар на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2016 година.
9. ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ КАЈ АКВАКУЛТУРАТА
9.1 Категоризација и одобрување на објекти
Заради утврдување на здравствениот статусот во
објектите за производство на аквакултура како и за
унапредување на нивото на здравствена заштита на акватичните животни во Република Македонија, во 2016
година ќе се спроведат контроли на објектите за производство на аквакултура и преработка на аквакултура и
нивна категоризација врз основа на степенот на ризик
во одгледувалиштето во однос на појава и ширење на
болести согласно Правилникот за дополнителни услови за надзор кај акватични животни врз основа на анализа на ризик(*4).
Утврдувањето на здравствената состојба на аквакултурата, категоризацијата на објектите како и одобрувањето на објектите за производство на аквакултура
и преработка на аквакултура ќе се врши на начин и со
дијагностички тестови кои се утврдени согласно прописот од член 20 став (1) алинеја 5 од Законот за безбедност на храната.
9.2 Вирусна хеморагична септикемија (ВХС)
и Инфективна хематопоетска некроза (ИХН)
Во 2016 година ќе се врши клинички преглед и земање на примероци од рибите во објектите за производство и преработка на аквакултура. Клиничкиот
преглед, начинот на земање и количината на примероци за испитување на ВХС/ИХН треба да се врши сог-

ласно Правилникот за условите за ставање во промет
на аквакултура, нејзината намена, како и начинот на
вршење на официјални контроли при ставање во промет на аквакултура(*5) од страна на надлежните ветеринарни инспектори.
Трошоците за земањето примероци и дијагностичките испитувања за ВХС/ИХН во целост се на товар на
Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2016 година.
Клиничкиот преглед и земањето мостри и дијагностичките испитувања ќе се вршат на начин и во рокови
утврдени согласно прописот од член 20 став (1) алинеја
5 од Законот за безбедност на храната.
9.3 Кои херпес вирус кај крап (КХВ)
Клинички преглед и/или земање на примероци од
рибите од крап се врши во објектите за производство и
преработка на аквакултура.
Мострите ги зема и испраќа на лабораториско испитување официјален ветеринар.
Трошоците за земањето мостри и дијагностичките
испитувања за КХВ во целост се на товар на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2016
година.
9.4 Останати болести кај рибите
Заради контрола, сузбивање и искоренување на заразната некроза на панкреасот кај пастрмките (ИПН) ќе
се изврши лабараториско испитување на подмладокот
во јуни, а на матичното јато во декември.
Заради контрола, сузбивање и искоренување на бактериски нефритис кај пастрмките (БКД) ќе се изврши
лабараториско испитување во пролет и на есен.
Заради контрола, сузбивање и искоренување на
пролетната виремија на крапот (ПВК), задолжително
ќе се врши дијагностичко испитување. Редовно испитување еднаш годишно во рана пролет, ќе се врши во
рибниците кои произведуваат конзумна риба, рибен
подмладок како и кај одгледувачите на крап во кафезните фарми.
Материјалот потребен за порибување на отворените
води, реките и акумулациите, мора претходно да биде
прегледан и да потекнува од фарми кои се слободни од
оваа болест и се одобрени од Агенцијата за храна и ветеринарство.
Земањето мостри и дијагностичките испитувања ќе
се врши на начин и во рокови утврдени согласно прописот од член 20 став (1) алинеја 5 од Законот за безбедност на храната. Трошоците за земањето мостри и
дијагностичките испитувања во целост се на товар на
Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2016 година.
Контролата и сузбивањето на болестите заразната
некроза на панкреасот кај пастрмките (ИПН), бактериски нефритис кај пастрмките (БКД) и пролетната виремија на крапот (ПВК) како и дијагностичките тестови
кои ќе се применуваат ќе се врши на начин и во рокови
утврдени согласно прописот од член 20 став (1) алинеја
5 од Законот за безбедност на храната.
Член 2
Спроведување на надзор на други заразни болести
Во 2016 година ќе се спроведува серолошки надзор на
стекнатиот имунитет и детекција или докажување на
присуство на определени причинители на заразни болести од член 49 став (2) точки а) и в) од Законот за ветеринарно здравство земајќи го во предвид појавувањето и присуството на агенсот во Република Македонија, обврските кон меѓународните организации во кои
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членува Република Македонија и потребата за верификацијата на барањата од сертификатите за извоз на живи животни и производи од животинско потекло.
Надзорот ќе се врши и на присуство на вектори
преносители на заразни заболувања кај животните.
Клиничкиот преглед, земањето примероци како и
дијагностичките испитувања ќе се вршат на начин и во
рокови кои се утврдени согласно прописот од член 20
став (1) алинеја 5 од Законот за безбедност на храната.
Трошоците за спроведување на програмите за надзор од ставовите 1 и 2 на овој член се целосно на товар
на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2016 година.
Член 3
Дезинфекција, дезинсекција и дератизација
Дезинфекција, дезинсекција и дератизација ќе се
врши во одгледувалиштата, објектите и дворовите за
одгледување на животни при појава на болести кои задолжително се пријавуваат од страна на овластените
ветеринарни друштва по наредба од надлежниот ветеринарен инспектор.
Трошоците за спроведување на дезинфекција, дезинсекција и дератизација се целосно на товар на
Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2016 година освен доколку се утврди дека одгледувачот не ги почитувал прописите од областа на ветеринарното здравство во кој случај одгледувачот може
да ги сноси трошоците и до 100%.
Член 4
Идентификација и регистрација на животните
Заради контрола на движењето и здравствената состојба на животните во 2016 година ќе се продолжи со
спроведување на системот за идентификација и регистрација на говедата, овците, козите, свињите,пчелите и
живината.
Идентификација и регистрација на домашни миленици треба да се спроведува согласно одредбите од
Правилникот за идентификација и регистрација на домашните миленици(*6).
Член 5
Институција која ќе го врши лабораториското
испитување
Лабораториските испитувања предвидени со оваа
наредба ќе ги извршува Националната референтна лабораторија согласно член 11 од Законот за ветеринарно
здравство, која за спроведување на лабораториски испитувања за наведените активности има склучено договор со Агенцијата за храна и ветеринарство.
Член 6
Ветеринарни друштва кои ги спроведуваат мерките
согласно оваа наредба
Мерките предвидени со оваа наредба ги извршуваат
ветеринарните друштва кои согласно член 41 од Законот за ветеринарно здравство и член 24 од Законот за
идентификација и регистрација на животните имаат
склучено договор за вршење на активности за спроведување на превентивните активности. За извршување
на мерките, се плаќа надоместок определен согласно
Одлуката за висината на надоместоците за спроведување на активности од јавен интерес од областа на здравствена заштита на животните и Одлуката за висината
на надоместоците за спроведување на системот за
идентификација и регистрација на животните и висината на надоместокот за дополнителни официјални контроли.
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Мерките од член 1 точка 1, подточка 1.1, точка 2
подточки 2.1 и 2.2, точка 3 подточка 3.2 и точка 7 подточка 7.4 од оваа наредба кои во целост се на товар на
одгледувачот, општината, општините во градот Скопје
односно градот Скопје ќе ги спроведуваат ветеринарни
друштва кои имаат склучено договор со одгледувачот,
општината, општините во градот Скопје односно градот Скопје.
Член 7
Водење евиденција и известување за спроведените
активности
Крвта и другиот материјал кои ветеринарното
друштво ги испраќаат на лабораториско испитување
треба да бидат означени и пропратени согласно методологијата на работа на Информациониот систем на
Агенцијата за храна и ветеринарство (во понатамошниот текст: ИСАХВ).
Националната референтна лабораторија, ги прима
примероците за лабораториско испитување, само доколку истите се соодветно означени и води компјутерска евиденција за извршените лабораториски анализи.
Националната референтна лабораторија резултатите од
извршените лабораториски анализи ги доставува до
ИСАХВ, Агенцијата за храна и ветеринарство, официјалните ветеринари и ветеринарните друштва кои ги
доставиле примероците, веднаш по електронска пошта,
а и најдоцна за 72 часа по писмен пат.
Ветеринарните друштва, кои ги извршуваат активностите утврдени со оваа наредба, ги внесуваат податоците за извршените активности во ИСАХВ на месечно
ниво, најдоцна до 5-ти наредниот месец.
За сите активности кои се извршени согласно оваа
наредба (вклучително и активностите кои во целост се
на товар на сопственикот), ветеринарното друштво ќе
пополни Потврда за извршените активности во три
примероци од кои по една за сопственикот на животните, официјалниот ветеринар и ветеринарното друштво.
Формата и содржината на Потврдата за извршените
активности се дадени во Прилог 2 кој е составен дел од
оваа наредба.
Потврдата за извршени активности од ставот 5 на
овој член ја изготвува и издава Ветеринарна комора на
Република Македонија.
Доколку одгледувачот на животните одбие спроведување на некои од наредените мерки во неговото одгледувалиште, ветеринарното друштво задолжително
за тоа треба да го извести официјалниот ветеринар
писмено со пополнување на пријавата за одбивање за
спроведување на наредени мерки. Формата и содржината на пријавата се дадени во Прилог 3 кој е составен
дел од оваа наредба.
Говедата, овците, козите, свињите, домашните миленици, пчеларниците и одгледувалиштатa на живина
кои подлежат на некоја од мерките пропишани со оваа
годишна наредба треба да бидат трајно идентификувани и регистрирани според Законот за идентификација и
регистрација на животните.
Член 8
Завршна одредба
Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 02-8679/2
21 јануари 2016 година
Скопје

Агенција за храна и
ветеринарство
Директор,
м-р Зоран Поповски, с.р.
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
385.
Врз основа на член 22, алинеjа 5 од Законот за
енергетика (“Службен весник на РМ” бр. 16/2011,
136/2011, 79/2013, 164/2013 , 41/2014, 151/2014 ,
33/2015 , 192/2015, 215/2015 и 6/2016), член 28 од Законот за акцизите (“Службен весник на РМ” бр. 32/2001,
50/2001, 52/2001, 45/2002, 98/2002, 24/2003, 96/2004,
38/2005, 88/2008, 105/2009, 34/10, 55/2011, 135/11,
82/13, 98/13, 43/14 и 167/14), член 28 и 29 од Законот за
данокот на додадена вредност (“Службен весник на
РМ” бр. 44/99, 86/99, 08/2001, 21/2003, 19/2004,
33/2006, 101/2006, 114/2007, 103/2008, 114/2009,
133/2009, 95/10, 102/10, 24/11, 135/11, 155/12, 12/14,
112/14 и 130/14), Законот за животната средина
(“Службен весник на РМ“ бр. 53/2005) и Уредбата за
начинот на утврдување, пресметување и уплатување на
надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати што се плаќаат при увоз и/или производство на нафтени деривати (“Службен весник на РМ“
бр. 138/09 и 52/11), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана
на 25.1.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ
СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА
Член 1
Претпријатијата кои произведуваат деривати од
нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати така што највисоките производни цени
да изнесуваат и тоа:
а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС - 95
- ЕУРОСУПЕР БС - 98

ден/лит
до 22,275
до 23,972

б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

ден/лит
до 16,694

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

ден/лит
до 16,035

г) Мазут
- М-1 НС

ден/кг
до 9,606

Член 2
Претпријатијата и другите правни и физички лица,
што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во
натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цените за одделни нафтени деривати така што:
A. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА
ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа:

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени
деривати можат да ги формираат цените за одделни
нафтени деривати во однос на највисоките цени од точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), освен од подточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2
ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА
НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА
ЦЕНИ), согласно следната табела и да изнесуваат:

Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да вршат промет на секој дериват поодделно по една од цените утврдени за тој дериват во една од групите на цени определени согласно оваа одлука.
Цените од сите четири ценовни групи формирани
согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот
М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на мазутот М-1 НС важи франко производител во земјата.
Во цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен во цената за мазутот М-1 НС , содржани се и трошоците за превоз од
0,50 ден/литар.
Во малопродажните цени формирани согласно овој
член содржан е данокот на додадена вредност согласно
Законот.
Член 3
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од
оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање
на активностите во областа на животната средина кои
согласно Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:
а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС - 95
- ЕУРОСУПЕР БС - 98

ден/лит
до 0,080
до 0,080

б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

ден/лит
до 0,030

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

ден/лит
до 0,040

г) Мазут
- М-1 НС

ден/кг
до 0,050

Член 4
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од
оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни
резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон
при увоз и/или производство на нафтени деривати и
тоа:

а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС - 95
- ЕУРОСУПЕР БС - 98

ден/лит
до 57,50
до 59,50

б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

ден/лит
до 39,00

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

ден/лит
до 27,50

а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС - 95
- ЕУРОСУПЕР БС - 98

ден/лит
до 0,890
до 0,890

г) Мазут
- М-1 НС

ден/кг
до 12,857

б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

ден/лит
до 0,300
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в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

ден/лит
до 0,300

г) Мазут
- М-1 НС

ден/кг
до 0,740

Член 5
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од
оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:
а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС - 95
- ЕУРОСУПЕР БС - 98

ден/лит
до 21,784
до 21,782

б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

ден/лит
до 12,327

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

ден/лит
до 3,230

г) Мазут
- М-1 НС

ден/кг
до 0,100

Член 6
Во малопродажните цени утврдени согласно членот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој
поодделен нафтен дериват од секоја ценовна група изнесуваат:

Член 7
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот на 26.01.2016
година и истата ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија” и на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија.
Бр. 02-112/1
25 јануари 2016 година
Претседател,
Скопје
Димитар Петров, с.р.
__________
386.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот
за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14,
33/15, 192/15, 215/15 и 06/16) и член 8 и член 11 од
Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12,
97/12, 63/13 и 25/15), а постапувајќи по Барањето на
Друштвото за производство на електрична енергија
ТРИБЕКА ХИДРО ДООЕЛ Скопје, на ден 18.1.2016
година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ
НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН
ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА
ЕНЕРГИЈА
1. Во преамбулата на Решението за стекнување на
привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на
енергија УП1 бр.08-269/12 од 08.05.2013 година,
14.03.2014 година и 09.02.2015 година, објавено во
„Службен весник на Република Македонија“, бр.68/13,
51/14 и 20/15, зборовите: „Друштвото за изградба и
оперирање со хидроцентрали НОРД ЕНЕРЏИ ГРОУП,
NORD ENERGY GROUP ДООЕЛ експорт-импорт Тетово“ се менуваат и гласат: „Друштвото за производство на електрична енергија ТРИБЕКА ХИДРО ДООЕЛ Скопје“.
2. Точката 1 се менува и гласи: „На Друштвото за
производство на електрична енергија ТРИБЕКА ХИДРО ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Ленинова бр.
33А-01/29, Скопје, му се издава решение за стекнување
на привремен статус на повластен производител на
електрична енергија произведена од обновливи извори
на енергија за хидроелектроцентралата “МХЕ ЉУБОТЕНСКА РЕКА”, со планирана моќност од 1.364 kW и
со локација реф. бр. 66 (согласно Договор за концесија
за вода за изградба на хидроелектроцентралата МХЕ
Љуботенска река со реф.бр. 66, склучен помеѓу Друштвото за изградба и оперирање со хидроцентрали
НОРД ЕНЕРЏИ ГРОУП, NORD ENERGY GROUP
ДОО експорт-импорт Тетово – концесионер со бр.
01/2011 од 28.01.2011 година и Министерство за економија – концедент со бр. 12-879/1 од 28.01.2011 година,
Анекс на Договорот за концесија бр.12-518/2 од
20.01.2014 година, Анекс на Договорот за концесија
бр. 12-6298/1 од 16.12.2014 година, Анекс на Договорот за концесија бр.6579/1 од 30.12.2014 година и Договор за пренос на Договорот за концесија за вода
склучен помеѓу Друштвото за изградба и оперирање со
хидроцентрали НОРД ЕНЕРЏИ ГРОУП, NORD
ENERGY GROUP ДООЕЛ експорт-импорт Тетово –
отстапувач со бр. 0307 од 03.11.2015 година, Друштвото за производство на електрична енергија ТРИБЕКА
ХИДРО ДООЕЛ Скопје – примач со број 0307001/2015 од 17.06.2015 година и Владата на Република
Македонија, застапувана од Министерот за економија –
концедент со бр. 12-4056/1 од 16.06.2015 година)”.
3. Во точка 2, алинејата 1 се менува и гласи: „назив
и седиште: Друштво за производство на електрична
енергија ТРИБЕКА ХИДРО ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Ленинова бр. 33А-01/29, Скопје“.
4. Во точка 2, алинеја 5 (планирана моќност на
електроцентралата), зборовите во заградата се менуваат и гласат: „(согласно Договор за концесија за вода за
изградба на хидроелектроцентралата МХЕ Љуботенска
река со реф.бр. 66, склучен помеѓу Друштвото за изградба и оперирање со хидроцентрали НОРД ЕНЕРЏИ
ГРОУП, NORD ENERGY GROUP ДОО експорт-импорт Тетово – концесионер со бр. 01/2011 од
28.01.2011 година и Министерство за економија –
концедент со бр. 12-879/1 од 28.01.2011 година, Анекс
на Договорот за концесија бр.12-518/2 од 20.01.2014
година, Анекс на Договорот за концесија бр. 12-6298/1
од 16.12.2014 година, Анекс на Договорот за концесија
бр.6579/1 од 30.12.2014 година и Договор за пренос на
Договорот за концесија за вода склучен помеѓу Друштвото за изградба и оперирање со хидроцентрали
НОРД ЕНЕРЏИ ГРОУП, NORD ENERGY GROUP ДООЕЛ експорт-импорт Тетово – отстапувач со бр. 0307
од 03.11.2015 година, Друштво за производство на
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електрична енергија ТРИБЕКА ХИДРО ДООЕЛ Скопје
– примач со број 0307-001/2015 од 17.06.2015 година и
Владата на Република Македонија, застапувана од Министерот за економија – концедент со бр. 12-4056/1 од
16.06.2015 година)”.
5. Во точка 2, алинејата 7 се менува и гласи: „рок до
кој електроцентралата треба да биде пуштена во употреба: „согласно Договор за концесија за вода за изградба на хидроелектроцентралата МХЕ Љуботенска река
со реф.бр. 66, склучен помеѓу Друштвото за изградба и
оперирање со хидроцентрали НОРД ЕНЕРЏИ ГРОУП,
NORD ENERGY GROUP ДОО експорт-импорт Тетово
– концесионер со бр. 01/2011 од 28.01.2011 година и
Министерство за економија – концедент со бр. 12-879/1
од 28.01.2011 година, Анекс на Договорот за концесија
бр.12-518/2 од 20.01.2014 година, Анекс на Договорот
за концесија бр. 12-6298/1 од 16.12.2014 година, Анекс
на Договорот за концесија бр.6579/1 од 30.12.2014 година и Договор за пренос на Договорот за концесија за
вода склучен помеѓу Друштвото за изградба и оперирање со хидроцентрали НОРД ЕНЕРЏИ ГРОУП, NORD
ENERGY GROUP ДООЕЛ експорт-импорт Тетово –
отстапувач со бр. 0307 од 03.11.2015 година, Друштво
за производство на електрична енергија ТРИБЕКА
ХИДРО ДООЕЛ Скопје – примач со број 0307001/2015 од 17.06.2015 година и Владата на Република
Македонија, застапувана од Министерот за економија –
концедент со бр. 12-4056/1 од 16.06.2015 година)”.
6. Во точка 2, алинејата 8 се менува и гласи: „датум
на престанок на важење на ова решение: 21.01.2016 година”.
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7. Во точка 3 зборовите во заградата се менуваат и
гласат: „(согласно Договор за концесија за вода за изградба на хидроелектроцентралата МХЕ Љуботенска
река со реф.бр. 66, склучен помеѓу Друштвото за изградба и оперирање со хидроцентрали НОРД ЕНЕРЏИ
ГРОУП, NORD ENERGY GROUP ДОО експорт-импорт Тетово – концесионер со бр. 01/2011 од
28.01.2011 година и Министерство за економија –
концедент со бр. 12-879/1 од 28.01.2011 година, Анекс
на Договорот за концесија бр.12-518/2 од 20.01.2014
година, Анекс на Договорот за концесија бр. 12-6298/1
од 16.12.2014 година, Анекс на Договорот за концесија
бр.6579/1 од 30.12.2014 година и Договор за пренос на
Договорот за концесија за вода склучен помеѓу Друштвото за изградба и оперирање со хидроцентрали
НОРД ЕНЕРЏИ ГРОУП, NORD ENERGY GROUP ДООЕЛ експорт-импорт Тетово – отстапувач со бр. 0307
од 03.11.2015 година, Друштво за производство на
електрична енергија ТРИБЕКА ХИДРО ДООЕЛ Скопје
– примач со број 0307-001/2015 од 17.06.2015 година и
Владата на Република Македонија, застапувана од Министерот за економија – концедент со бр. 12-4056/1 од
16.06.2015 година)”.
8. Во точка 4 зборовите: „(„Службен весник на Република Македонија“, бр.18/12, 97/12 и 63/13) се бришат.
9. Во точка 5 зборовите: „(„Службен весник на Република Македонија“, бр.18/12, 97/12 и 63/13) се бришат.
10. Ова Решение влегува во сила со денот на негово
донесување, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 Бр. 08-269/12
18 јануари 2016 година
Скопје
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